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ВСТУП 

 

Метою викладання дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» є 

формування у студентів знань і умінь, необхідних для успішної практичної 

діяльності з фізичного виховання, набуття  навичок проведення занять з 

дітьми шкільного віку та різними віковими групами, планування системної 

роботи з фізичного виховання в умовах Нової української школи, 

впровадження здорового способу життя і раціональної організації вільного 

часу школярів згідно із Законом України «Про фізичну культуру і спорт». 

      Одне з головних завдань дисципліни – навчити студентів  інтегрувати 

знання, одержані в суміжних курсах і окремих методиках, опанувати сучасні 

підходи та методики проведення уроків фізкультури, знаходити шляхи 

реалізації міжпредметних зв‘язків цих знань у педагогічній діяльності. Зміст 

предмету  передбачає створення теоретичної бази, яка є основою для 

використання засобів фізичного виховання з метою гармонійного розвитку 

людини, розвитку її рухових якостей, зміцнення здоров‘я і профілактики 

захворювань, компенсації дефіциту рухової активності, раціональної 

організації вільного часу. 

     Зміст навчальної дисципліни. «Теорія та методика фізичного виховання» 

(ТМФВ)  являє собою наукову та навчальну дисципліну, яка є основною і 

профілюючою в навчальному плані підготовки фахівців з фізичного 

виховання, фізичної реабілітації та здоров’я людини у  вищих навчальних 

закладах усіх рівнів акредитації. Дисципліна вивчає засоби, методи та 

методики фізичного виховання різних груп населення, основи теорії 

адаптації та теорії вправності, прийоми планування навчальної роботи з 

фізичного виховання, основи наукової діяльності вчителя фізкультури тощо.  

     У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

˗ основні поняття теорії фізичного виховання; 

˗ зміст завдання, мету та умови функціонування національної системи 

фізичного виховання; 
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˗ засоби фізичного виховання для збереження і зміцнення здоров‘я 

людини; 

˗ загальні основи навчання фізичних вправ і методику вдосконалення 

фізичних якостей; 

˗ структуру, особливості підготовки і проведення занять різних типів з 

фізичної культури; 

˗ значення між предметних зв‘язків у процесі фізичного виховання; 

˗ різні форми занять фізичними вправами; 

˗ основи системи організаційного та методичного управління 

педагогічним процесом. 

Студент повинен вміти: 

˗ реалізувати методичні принципи фізичного виховання, правильно 

застосовувати ефективні засоби і методи навчання збереження і 

зміцнення здоров‘я тих, що займаються; 

˗ методично правильно будувати, проводити і аналізувати уроки та 

інші форми організації фізичного виховання; 

˗ планувати і контролювати процес фізичного виховання; 

˗ реалізувати міжпредметні зв‘язки в процесі фізичного виховання; 

˗ проводити педагогічні дослідження процесу фізичного виховання. 

Навчальна робота з курсу проводиться у формі лекцій, практичних, 

контрольних занять і самостійної роботи студентів. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ  

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Назви змістових модулів 

і тем 

Денна форма 

 

Усьог

о  

Вид занять 

лек. пр. лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Предмет і зміст 

ТМФВ. Витоки та джерела 

ТМФВ. Наукові основи 

ТМФВ.  

8 2 2   4 

Тема 2. Основи української 

національної системи 

фізичного виховання та умови 

її функціонування 

4 0 0   4 

Тема 3. Засоби фізичного 

виховання. Техніка фізичних 

вправ. 

16 2 2   12 

Тема 4. Принципи фізичного 

виховання та їх реалізація у 

навчальному процесі  

8 2 2   4 

Тема 5. Методи   фізичного 

виховання: їх класифікація та 

реалізація 

16 2 2   12 

Разом за змістовним модулем 

1 

52 8 8   36 

Змістовий модуль 2. Основи теорії адаптації 
Тема 6. Гомеостаз та 

адаптація. Види та стадії 

формування адаптації. 

16 2 2   12 

Тема 7. Навантаження та 

відпочинок: закономірності їх 

використання у фізичному 

вихованні. 

16 2 2   12 

Разом за змістовим модулем 2 32 4 4   24 

Змістовий модуль 3.  Методика навчання руховим діям 

 Тема 8.  Загальна 

характеристика навчання 

руховим діям 

1 6 2 2   12 

Тема 9. Структура процесу  

навчання руховим діям. Етапи 

навчання. 

16 2 2   12 

Тема 10. Педагогічна оцінка в 

структурі  навчальної 

діяльності, її функції. 

12 0 0   12 
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Разом за змістовим модулем 3 44 4 4   36 

Змістовий модуль 4. Загальні основи розвитку рухових якостей 

Тема 11. Характеристика 

силових здібностей та 

методика їх  розвитку.  

18 2 4   12 

Тема 12.   Характеристика 

швидкісних здібностей та 

методика розвитку.   

18 2 4   12 

 

Тема 13. Характеристика 

витривалості та методика 

розвитку. 

8 2 2   4 

Тема 14. Характеристика 

координаційних здібностей та 

гнучкості і методика їх 

розвитку. 

8 2 2   4 

Разом за змістовим модулем  

4 

52 8 12   32 

Змістовий модуль 5. Загальна характеристика форм організації 

занять фізичними вправами 

Тема 15. Урок – основна 

форма занять у фізичному 

вихованні. Підготовка 

педагога до уроку.  

18 2 4   12 

Тема. 16. Педагогічний аналіз 

уроку. Методика його 

проведення. 

18 2 4   12 

Тема 17. Види та 

характеристика поза 

навчальних форм занять 

фізичними вправами 

8 2 2   4 

Тема 18. Методика 

планування навчальної 

роботи з фізичного виховання 

в загальноосвітній школі.  

18 2 4   12 

Тема 19. Планування 

позаурочних видів роботи з 

фізичного виховання 

8 2 2   4 

Тема 20. Контроль та 

самоконтроль на заняттях. 

10 2 4   4 

Разом за змістовим модулем 

5 

80 12 20   48 

Змістовий модуль 6. Основи методики фізичного виховання різних 

груп населення 
Тема 21. Основи методики 

фізичного виховання дітей 

дошкільного віку 

8 2 2   4 

Тема 22. Основи методики 

фізичного виховання дітей 

18 2 4   12 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ВПРАВ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА ДО ЗАНЯТЬ 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1 

Тема №1*. ТМФВ як наукова та навчальна дисципліна 

Завдання для самостійної роботи  

1. Заведіть словник  з ТМФВ. Занотуйте до нього зміст основних понять 

та термінів ТМФВ: фізична культура, фізичне виховання, фізичне 

здоров’я, фізична підготовленість, фізичний стан, фізичні якості, 

рухова активність. 

2. Запишіть до словника визначення наступних понять: фітнес, фізичний 

фітнес, фізична рекреація, фізична реабілітація. 

3. Опрацюйте Закон України про ФК і С 

шкільного віку 

Тема 23. Фізичне виховання 

дорослого населення. 

4 0 0   4 

Тема 24. Фізичне виховання 

людей похилого віку 

4 0 0   4 

Тема 25. Поняття професійно-

прикладної фізичної 

підготовки та її завдання.  

12 0 0   12 

Разом за змістовим модулем  

6 

46 4 6   36 

Змістовий модуль 7. Основи педагогічних досліджень у фізичному 

вихованні 
Тема 26. Наукові дослідження 

як шлях до вирішення 

проблем фізичного виховання.  

8 2 2   4 

Тема 27. Технологія основних  

наукових досліджень  

10 2 4   4 

Тема 28. Анкетування та 

опитування як способи 

отримання інформації  

10 2 4   4 

Тема 29. Інформаційне 

забезпечення науково-

педагогічних досліджень 

8 2 2   4 

Тема 30. Оформлення та 

апробація результатів 

досліджень 

18 2 4   12 

Разом  за змістовим модулем 7 54 10 16   28 

Усього 360 50 70   240 



 9 

4. Опрацюйте Національну доктрину розвитку ФК і С в Україні. 

Занотуйте назви розділів та їх основні тези. 

Література 

1. Теория и методика физического воспитания / Учебник под ред. Т. Ю. 

Круцевич. Том 1. – Киев: „Олимпийская литература”, 2003. – 412 с. 

2. Шиян Б. Теорія та методика фізичного виховання школярів . - Ч.1.,2 -  

Тернопіль: Навчальна  книга „Богдан”, 2002. – 272 с. 

3. Иванков Ч.Т.Методические основы теории физической культуры и спорта. 

М.: ИНСАН, 2005. – 368 с. 

4. Лошицька Т.І. Теорія та методика фізичного виховання як наукова та 

навчальна дисципліна: Методичні рекомендації. – Кременчук: КДПУ, 

2007. – 22 с. 

* Примітка. Тут і далі № теми вказано згідно навчальної програми.  

 

Тема № 3.  Засоби фізичного виховання. Техніка фізичних вправ  

Завдання для самостійної роботи  

1. Самостійно вивчіть значення термінів «ритм» та «темп» фізичної вправи. 

1. Занотуйте значення названих понять. 

2. Спробуйте самостійно дати відповідь на запитання: за яких умов сили 

природи та гігієнічні фактори стають засобами фізичного виховання? 

3. Самостійно заповніть таблицю 1. 

Таблиця 1  

Класифікація фізичних вправ 

Класифікація фізичних вправ 

 За 

анатомічною 

ознакою   

За ознакою 

переважної 

спрямованості 

на розвиток 

фізичних 

якостей 

За ознакою 

структури 

рухів 

За ознакою 

фізіологічних 

зон 

потужності 

За ознакою 

спортивної 

спеціалізації 

За 

значенням 

для 

вирішення 

освітніх 

завдань 
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4. Самостійно заповніть таблицю 2. 

Таблиця 2 

Характеристики фізичних вправ 

Характеристики 

 Просторові   Часові Просторово-

часові 

Динамічні 

    

 

5. Самостійно заповніть таблицю 3. 

Таблиця 3 

Структура  фізичної вправи 

Структура  фізичної вправи 

Зовнішня Внутрішня 

  

Тема 4. Принципи фізичного виховання та їх реалізація у навчальному 

процесі  

Завдання для самостійної роботи 

 

Тема №5: Методи фізичного виховання  

Завдання для самостійної роботи 

1. На практичному прикладі  розкрийте співвідношення між категоріями 

«метод», «методичний прийом», «методика». 

2. *Вивчіть суть методичного прийому вправляння «із безпосередньою 

фізичною допомогою». 

3. *Вивчіть суть методичного прийому вправляння «в обидва боки». 

4. *Вивчіть суть методичного прийому вправляння «в уяві» та «в імітації 

рухів». 

5. *Розкрийте суть та значення методу слова у ФВ. 

6. *Складіть та занотуйте характеристику методу демонстрації. 

7. Ознайомтесь із значенням технічних засобів у процесі навчання 

фізичних вправ. 
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* Примітка. Основні положення слід занотувати. 

8. На основі спостереження дайте оцінку використаним вчителем (тренером 

тощо) методів навчання і тренування. 

9. Дайте письмову відповідь на запитання: які загальні вимоги ставляться до 

підбору і використання методів. Розв’яжіть завдання із проблемними 

ситуаціями із «Практикума по  ТМФВ..» [] с. 19 – 20. 

10. Заповніть таблиці 5і 6. 

Таблиця 5. 

Методи навчання рухових дій і їх характеристика 

  

  

  

 

Таблиця 6. 

Методи розвитку фізичних якостей і їх характеристика 

  

  

  

  

  

 

 

 

Література 

1. Теория и методика физического воспитания / Учебник под ред. Т. Ю. 

Круцевич. Том 1. – Киев: „Олимпийская литература”, 2003. – 412 с. 
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2. Шиян Б. Теорія та методика фізичного виховання школярів . - Ч.1.,2 -  

Тернопіль: Навчальна  книга „Богдан”, 2002. – 272 с. 

3.  Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб .заведений физ. культуры / 

Ж.К.Холодв, В.С.Кузнецов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 144 с. 

 

 

Змістовий модуль 2. Основи теорії адаптації 

Тема № 4. Навантаження та відпочинок – взаємопов’язані  компоненти у 

процесі фізичного виховання – 6 год 

Завдання для самостійної роботи  

1. Запишіть у словник значення терміну «суперкомпенсація» 

2. Самостійно запишіть  послідовність і назву фаз протікання відновлення 

після фізичного навантаження за зразком: 

І фаза –  фаза неповного відновлення 

ІІ фаза -  … і т. д. 

3. Заповніть таблицю 4. 

Таблиця 4 

Різновиди інтервалів відпочинку за тривалістю 

   І ІІ ІІІ ІV 

 Назва 

інтервалу 

«жорсткий»     …   

Тривалість 

відновлення 

Від 45 – 90 до 

60 – 120 с  
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4. Закінчіть рисунок 1.   

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Рис.1 - Різновиди відпочинку в залежності від його організації 

 

Література 

1. Теория и методика физического воспитания / Учебник под ред. Т. Ю. 

Круцевич. Том 1. – Киев: „Олимпийская литература”, 2003. – 412 с. 

2. Шиян Б. Теорія та методика фізичного виховання школярів . - Ч.1.,2 -  

Тернопіль: Навчальна  книга „Богдан”, 2002. – 272 с. 

3. Иванков Ч.Т.Методические основы теории физической культуры и спорта. 

М.: ИНСАН, 2005. – 368 с. 

Тема 7 – 8:  Структура процесу навчання руховим діям. Особливості 

етапів навчання фізичним вправам  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Ознайомтесь із історією розвитку теорії навчання руховим діям  за 

підручником ТМФВ (Т.Ю.Круцевич) – с. 161 – 167.  

2. Закономірності і положення яких наук лягли в основу теорії навчання 

руховим діям   

3. Занотуйте до зошита, які загальні педагогічні принципи 

використовують у практиці навчання руховим діям. 

4. Згідно з теорією П.Анохіна у ході формування функціональної системи 

виділяють декілька етапів: аферентний синтез – прийняття рішення – 

Різновиди відпочинку в залежності від його 

організації 

   

 

Пасивний – 
характеризується… 

… – 
 характеризується… 

… – 
 характеризується… 
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формування програми дій – дія і результат дії. Прокоментуйте їх 

послідовність та зв'язок.  

5. Заповніть таблицю «Етапи навчання руховим діям». 

6. Складіть програму навчання однієї окремо взятої рухової дії, що є 

предметом Вашої спеціалізації, використавши засвоєну структуру і 

організацію навчальної діяльності. Занотуйте в зошит. 

Таблиця –  Етапи навчання руховим діям 

  

Література 

1. Теория и методика физического воспитания / Учебник под ред. Т. Ю. 

Круцевич. Том 1. – Киев: „Олимпийская литература”, 2003. – 412 с. 

2. Виленский М.Я. Физическая культура студента. – М.: Гардарики, 2001. 

3. Иванков Ч.Т.Методические основы теории физической культуры и спорта. 

М.: ИНСАН, 2005. – 368 с. 

4. Шиян Б. Теорія та методика фізичного виховання школярів . - Ч.1.,2 -  

Тернопіль: Навчальна  книга „Богдан”, 2002. – 272 с. 

Етап навчання Мета етапу Педагогічні задачі етапу 

  1.  

2.  

3.  

4.  

  1. 

2. 

3. 

4. 

  1. 

2. 

     3. 

      4. 
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 Тема 9: Рухові якості людини. Силові здібності та методика їх розвитку  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготуйте повідомлення у обсязі 1 ст. про особливості методики 

розвитку силових здібностей у дітей. 

2. Складіть програми удосконалення максимальної сили  шляхом збільшення 

м’язової маси окремо для учнів початкових, середніх та старших класів. 

3. Складіть перелік дій, у яких більшого значення має абсолютна сила, а в 

яких відносна. 

4. Визначіть рівень розвитку сили 3 – 4 одногрупників за підібраними Вами 

тестами. 

5. Законспектуйте  із підручника [2, с.298 - 299] методичні помилки на 

заняттях силовими вправами і методичні вказівки щодо  попередження 

травм.  

Література 

1. Виленский М.Я. Физическая культура студента. – М.: Гардарики, 2001. 

2. Теория и методика физического воспитания / Учебник под ред. Т. Ю. 

Круцевич. Том 1. – Киев: „Олимпийская литература”, 2003. – 412 с. 

3. Романенко В.А. Двигательные способности человека. - Донецк: «Новый 

мир» УК Центр, 1999. -  240 с. 

4. Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів. – К.: 

Олімпійська література, 1998. – 429 с.  

5. Шиян Б. Теорія та методика фізичного виховання школярів . - Ч.1.,2 -  

Тернопіль: Навчальна  книга „Богдан”, 2002. – 272 с. 

  

Тема №10:   Методика  розвитку швидкісних здібностей людини    

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підберіть по 10 – 12 вправ, спрямованих на вдосконалення: 

˗ Швидкості простої реакції; 

˗ Швидкості реакції на об’єкт, що рухається; 

˗ Швидкості реакції вибору; 
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˗ Швидкості циклічних рухових дій; 

˗ Швидкості ациклічних рухових дій. 

2. Перевірте комплексний прояв швидкісних здібностей у однокурсників. 

3. Мотивуйте вибір тестових випробувань для попереднього завдання.  

4. Законспектуйте  із підручника [2, с.300 - 301] методичні помилки при 

розвитку прудкості і методичні вказівки щодо  попередження травм.  

 

Література 

1. Виленский М.Я. Физическая культура студента. – М.: Гардарики, 2001. 

2. Теория и методика физического воспитания / Учебник под ред. Т. Ю. 

Круцевич. Том 1. – Киев: „Олимпийская литература”, 2003. – 412 с. 

3. Романенко В.А. Двигательные способности человека. - Донецк: «Новый 

мир» УК Центр, 1999. -  240 с. 

4. Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів. – К.: 

Олімпійська література, 1998. – 429 с.  

5. Шиян Б. Теорія та методика фізичного виховання школярів . - Ч.1.,2 -  

Тернопіль: Навчальна  книга „Богдан”, 2002. – 272 с. 

 

Тема №11: Основи методики розвитку та вдосконалення витривалості    

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підберіть засоби для удосконалення : 

 Загальної витривалості; 

 Швидкісної витривалості; 

 Силової витривалості. 

2. Складіть програми удосконалення : 

 загальної витривалості; 

 швидкісної витривалості. 

3. Випишіть із підручника [3] тести для вивчення і оцінки розвитку 

витривалості у учнів. 
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4. Законспектуйте  із підручника [2, с.301] методичні помилки при 

розвитку витривалості і методичні вказівки щодо  попередження травм.  

 

 Література 

1. Теория и методика физического воспитания / Учебник под ред. Т. Ю. 

Круцевич. Том 1. – Киев: „Олимпийская литература”, 2003. – 412 с. 

2. Романенко В.А. Двигательные способности человека. - Донецк: «Новый 

мир» УК Центр, 1999. -  240 с. 

3. Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів. – К.: 

Олімпійська література, 1998. – 429 с.  

4. Шиян Б. Теорія та методика фізичного виховання школярів . - Ч.1.,2 -  

Тернопіль: Навчальна  книга „Богдан”, 2002. – 272 с. 

     Заповніть таблицю «Контроль розвитку фізичних якостей».  

Для контролю за розвитком  фізичних  якостей (1 стовпчик) застосовують 

вимірювальні прилади та тести (3 стовпчик). Заповніть таблицю, вписавши 

відповідний варіант у 2 стовпчик. 

Таблиця – «Контроль розвитку фізичних якостей 

 

Фізична якість №  варіанту 

відповіді 

Варіант відповіді 

 Сила    

1. Тест Купера 

Вибухова сила  2. Тест «Фламінго» або проба 

Озерецького 

Витривалість загальна  3. Гоніометр 

Швидкісна витривалість  4. Динамометр 

Силова витривалість   5. Біг, 60 м 

Спритність   6. Нахил вперед із положення сидячи 

(або стоячи на підвищенні) 

Рівновага  7. Стрибок у довжину (висоту з місця) 

або метання 

Бистрота  8. «Човниковий біг» 

Гнучкість хребта  9. Біг, 400 – 800  м 

Рухливість у суставах  10. Згинання і розгинання рук в упорі 

лежачи або підтягування 
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    Змістовий модуль ІV 

Тема №15:  Форми організації занять у ФВ. Урок – основна форма 

організації занять у фізичному вихованні – 4 год 

Завдання самостійної роботи: 

1. Складіть схему відповідності частин уроку зонам працездатності. 

2. Самостійно сформулюйте та запишіть декілька освітніх, оздоровчих та 

виховних завдань. 

3. Оберіть фізичну вправу і сформулюйте систему завдань щодо її 

засвоєння (від першого ознайомлення до стадії досконалого 

опанування). 

4.  Складіть комплекс вправ розминки для уроку з визначеним Вами ж 

змістом основної частини. 

5. Складіть комплекс вправ  (10 - 12) для колового тренування. 

6. Законспектуйте за підручником [1, с.88] схему педагогічного аналізу 

уроку ФК.  

 

Література 

1. Шиян Б. Теорія та методика фізичного виховання школярів . - Ч.1.,2 -  

Тернопіль: Навчальна  книга „Богдан”, 2002. – 272 с. 

2. Теория и методика физического воспитания / Учебник под ред. Т. Ю. 

Круцевич. Том 1. – Киев: „Олимпийская литература”, 2003. – 412 с. 

 

Тема 18:  Методика планування навчальної роботи з фізичного 

виховання у загальноосвітній школі  

*Завдання для самостійної роботи: 

1. Зберіть необхідну інформацію для планування роботи з фізичного 

виховання у запропонованому класі. 

2. Складіть річний графік навчально-виховної роботи з ФК для одного 

класу. 

3. На підставі підготовленого графіка складіть план на семестр. 
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4. Напишіть конспект одного уроку згідно з робочим планом. 

5. Складіть і обґрунтуйте календар спортивно-масових заходів  школи. 

6. Складіть розклад занять секцій. 

 

 Література 

 

1. Шиян Б. Теорія та методика фізичного виховання школярів . - Ч.1.,2 -  

Тернопіль: Навчальна  книга „Богдан”, 2002. – 272 с. 

2. Теория и методика физического воспитания / Учебник под ред. Т. Ю. 

Круцевич. Том 1. – Киев: „Олимпийская литература”, 2003. – 412 с. 

3. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб .заведений физ. культуры / Ж.К.Холодв, 

В.С.Кузнецов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2005. – С. 81 – 84. 

* Примітка. Усі документи планування складаються за наданим зразком. 

 

Тема 21  Основи методики ФВ дітей дошкільного  віку 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Складіть комплекс фізичних вправ для занять із групою дошкільнят 

(вік – за вибором). 

2. Складіть комплекси вправ для зміцнення м’язів стопи у дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку. 

3. Складіть комплекси вправ для зміцнення м’язів   тулуба у дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку. 

4. Підберіть перелік рухливих ігор для розвитку обраної вами рухливої 

якості. 

Література 

1. Теория и методика физического воспитания / Учебник под ред. Т. Ю. 

Круцевич. Том 1. – Киев: „Олимпийская литература”, 2003. – 412 с. 
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2. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и 

подростков в процессе ФВ, Киев: «Олимпийская литература», 1999. - 

C.230. 

3. Ламкова О.І. 250 рухливих ігор та естафет для школярів. – Х.: Ранок, 2005. 

– 128 с.  

4. Романенко В.А. Двигательные способности человека. - Донецк: «Новый 

мир» УК Центр, 1999. -  240 с. 

5.  

Тема 16: Основи методики ФВ дітей   шкільного віку 

1. Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений. – М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 240 с. 

2. Новосельский В.Ф. Физическое воспитание учащихся 9 – 10 классов. – 

К.: Радянська школа, 1980. – 128 с. 

 

 ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ» 

1. Дайте визначення основних понять теорії і методики фізичного виховання: 

фізична культура, спорт, фізичне виховання, фізичний розвиток, фізична 

підготовка тощо. 

2. Розкрийте зміст та мету предмету теорія і методика фізичного виховання. 

3. Розкрийте суть загальних (загальнодидактичних принципів фізичного 

виховання). 

4. Розкрийте суть специфічних принципів фізичного виховання. 

5. Назвіть закономірність, яка лежить в основі принципу «свідомості і 

активності» та шляхи його реалізації цього принципу в процесі фізичного 

виховання. 

6. Розкрийте суть принципу доступності та індивідуалізації.  

7. Розкрийте суть диференційованого навчання. Назвіть критерії 

диференціації, які застосовують вчителі фізичної культури. 

8. Назвіть закономірності, що лежать в основі принципу наочності. Назвіть 
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види наочності, вимоги до неї.  

9. Назвіть закономірності, що лежать в основі  принципу систематичності. 

Назвіть напрямки реалізації цього принципу. 

10. Розкрийте суть принципу міцності та прогресування. Який матеріал з 

фізичного виховання можна вважати міцно засвоєним? Назвіть шляхи 

міцного засвоєння матеріалу.  

11. Розкрийте зміст понять «рухова дія», «фізична вправа». 

12. Назвіть способи та критерії класифікації фізичних вправ.  

13. Сформулюйте визначення поняття техніка фізичних вправ. Назвіть 

компоненти та критерії техніки.   

14. Поясніть суть просторових, часових, кінематичних 

  характеристик рухів.   

15. Дайте визначення поняттям «метод», «методика», «методичний прийом». 

16. Розкрийте суть методів навчання фізичним вправам. Сформулюйте умови 

їх застосування. 

17. Дайте характеристику методу цілісного навчання руховим вправам. 

18. Дайте характеристику методу навчання вправ частинами. 

19. Дайте характеристику методу підвідних вправ. 

20. Охарактеризуйте методи безперервної вправи. 

21. Охарактеризуйте методи інтервальної вправи. 

22. Охарактеризуйте комбіновані методи навчання. 

23. Розкрийте суть методу «колового тренування». 

24. Дайте характеристику методичного прийому «вправляння в обидва боки». 

25. Дайте характеристику та вимоги до застосування методу демонстрації.  

26. Складіть порівняльну характеристику понять «рухове уміння» та «рухова 

навичка». 

27.  Опишіть процес формування рухової навички. 

28. Назвіть мету та завдання І етапу навчання руховій дії. Дайте загальну 

характеристику етапу. 

29. Назвіть мету та завдання ІІ етапу навчання руховій дії. Дайте загальну 
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характеристику етапу.  

30. Назвіть мету та завдання ІІІ етапу навчання руховій дії. Дайте загальну 

характеристику етапу.  

31. Опишіть механізм та умови переносу рухової навички. Наведіть приклади 

«позитивного» та «негативного» переносу рухової навички». 

32. Дайте визначення поняттю «фізичне навантаження». Опишіть сторони 

навантаження. 

33. Дайте характеристику обсягу та інтенсивності навантаження. 

34. Опишіть процеси, які протікають в організмі в період відпочинку. 

35. Назвіть різновиди відпочинку, залежно від його тривалості. Назвіть 

різновиди відпочинку за характером його організації. 

36. Розкрийте зміст понять «гомеостаз» та «адаптація». Назвіть види 

адаптації, опишіть їх суть. 

37. Розкрийте суть поняття «адаптація організму до фізичного 

навантаження». 

38. Розкрийте суть поняття «рухові якості» людини. Назвіть рухові якості 

людини, їх значення у професійній та побутовій сфері. 

39. Дайте визначення поняттю «сила як рухова якість людини». Назвіть та 

дайте визначення різновидам сили. 

40. Назвіть режими роботи м’язів та фактори, що зумовлюють силові 

можливості людини. 

41. Назвіть засоби розвитку та вдосконалення сили. 

42. Охарактеризуйте методику розвитку швидкої сили. 

43. Охарактеризуйте методику розвитку вибухової сили. 

44. Назвіть та опишіть тести контролю за розвитком сили. 

45. Розкрийте суть понять «абсолютна» та «відносна» сила. Назвіть методи їх 

визначення. 

46. Дайте визначення бистроти (прудкості) як фізичної якості людини. 

47. Назвіть фактори, що впливають на  прояв швидкісних здібностей. 

48. Опишіть методику удосконалення прудкості (бистроти). 
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49. Розкрийте суть поняття «швидкісний бар’єр». Назвіть шляхи його 

профілактики та усунення. 

50. Опишіть вікові особливості розвитку бистроти. Назвіть засоби контролю 

швидкісних здібностей людини. 

51. Дайте загальну характеристику витривалості як фізичної якості. Назвіть 

фактори, що впливають на її прояв. 

52. Дайте визначення понять: «загальна витривалість», «швидкісна 

витривалість», «силова витривалість». Наведіть приклади видів спорту із  

проявом різних видів витривалості. 

53. Назвіть найефективніші засоби прояву різних видів витривалості. 

54. Назвіть основні тести, що використовують для контролю й оцінки 

витривалості. 

55. Дайте визначення поняття гнучкості як рухової якості людини. Розкрийте 

суть понять: «різновиди гнучкості», «резерв гнучкості». 

56. Назвіть фактори, що зумовлюють прояв гнучкості. Опишіть взаємодію 

гнучкості з іншими руховими якостями людини. 

57. Назвіть основні групи вправ для розвитку гнучкості, дайте їх коротку 

характеристику. 

58. Опишіть вікові природні темпи розвитку гнучкості в онтогенезі людини. 

Розкрийте взаємозв’язок гнучкості і фізичного здоров’я людини. 

59. Назвіть тести для  оцінки гнучкості. Опишіть методику їх застосування. 

60. Дайте визначення спритності як рухової якості людини. Назвіть фактори, 

які визначають спритність. 

61. Назвіть та дайте характеристику  основним видам координаційних 

здібностей. 

62. Дайте характеристику загальних основ методики удосконалення 

спритності. 

63. Назвіть методи оцінки координаційних здібностей. 

64. Охарактеризуйте урок як основну форму фізичного виховання дітей. 

Назвіть характерні риси уроку. 
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65. Назвіть групи завдань, які вирішуються на уроках фізкультури. Наведіть 

приклади формулювання завдань. 

66. Назвіть, що передбачають освітні завдання уроків і чим зумовлюється 

конкретна постановка освітніх завдань.   

67. Назвіть частини уроку та суть завдань, які вони вирішують. 

68. Охарактеризуйте щільність уроку, як умову досягнення необхідного 

навантаження. Розкрийте зміст понять «загальна» та «моторна» щільність 

уроку та методику їх розрахунку. 

69. Опишіть, на чому ґрунтується класифікація уроків фізкультури. Назвіть 

різновиди шкільних уроків фізичної культури. 

70. Складіть схему педагогічного аналізу шкільного уроку фізкультури. 

71. Назвіть основні заходи запобігання травматизму на уроках фізкультури.  

72. Назвіть та охарактеризуйте позаурочні форми фізичного виховання 

протягом навчального дня у школі. Розкрийте суть вирішуваних ними 

завдань. 

73. Назвіть функції педагогічного планування і контролю процесу фізичного 

виховання. 

74. Складіть алгоритм планування роботи з фізичного виховання у школі. 

75. Дайте визначення поняттю «планування». Назвіть види планів. Опишіть 

їх суть. 

76. Складіть схему конспекту року фізкультури у школі. 

77. Розкрийте суть поняття «самоконтроль». Назвіть основні прийоми 

самоконтролю, що застосовують в процесі занять фізичними вправами. 

78. Назвіть критерії розподілу учнів на медичні групи для занять фізичними 

вправами. 

79. Назвіть основні завдання, що вирішуються на уроках фізкультури у СМГ. 

80. Назвіть методи дослідження, які використовуються у практиці фізичного 

виховання. Розкрийте їх суть та мету. 

81. Розкрийте зміст поняття «фізичний розвиток». Назвіть показники та 

методи оцінки фізичного розвитку. 
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82. Розкрийте зміст поняття «фізична підготовленість». Назвіть методи 

оцінки фізичної підготовленості. 

83. Назвіть завдання і засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку і 

раннього шкільного віку. 

84.  Надайте інформацію про вікові особливості розвитку і фізичної 

підготовленості дітей раннього і дошкільного віку. 

85.  Опишіть форми організації та зміст занять фізичними вправами з дітьми 

раннього і дошкільного віку. 

86.  Опишіть зміст та завдання фізичного виховання дітей шкільного 

віку. 

87.  Опишіть зміст та завдання фізичного виховання студентів. 

88.   Розкрийте зміст поняття «професійно-прикладна фізична підготовка». 

Сформулюйте її основні завдання. 

89.  Сформулюйте механізм оздоровчого впливу фізичних вправ на організм. 

90.  Назвіть завдання, засоби та методи фізвиховання людей літнього віку.   

Розподіл балів, які отримують студенти 

з дисципліни «ТМФВ» 
№  Вид роботи Оцінка, балів Усього балів 

1 Відвідування лекційних занять, 

наявність конспектів  

10 занять х 2 бали 20 

2 Відвідування семінарських 

занять 

10 занять х 2 бали 20 

3 Оцінка роботи на практичних 

заняттях 

Середній бал із 12 

можливих 

12 

4 Реферат або доповідь за обраною 

темою з презентацією 

8 8 

5 Виконання семестрового 

домашнього завдання 

(самостійна поза аудиторна 

робота)  

10 10 

6 Підготовка блоку конспектів 

уроків (папка) (самостійна 

аудиторна робота) 

10 10 

7 Іспит:  20 

 - повна відповідь на 1 

запитання 

10 10 

 - повна відповідь на 2 

запитання  

10 10 

 Підсумковий бал   100 

 


